
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:           /QĐ-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH     

Ban hành Quy chế nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với công chức,  

viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ 

Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;  

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương 

trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Điện Biên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 521/QĐ-SKHCN ngày 17/12/2014 của Sở Khoa học và Công nghệ ban 

hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị và 

công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh 



UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với công chức, viên chức  

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày       tháng    năm 2022 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)  

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, thời gian, trình 

tự thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế, 

số lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Nguyên tắc xét nâng lƣơng trƣớc thời hạn 

1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo 

công khai, dân chủ, công bằng nhằm động viên, khích lệ công chức, viên chức 

thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị. 

2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao 

nhất đạt được của công chức, viên chức; xét theo thứ tự từ người có thành tích cao 

hơn đến người có thành tích thấp hơn, người có nhiều thành tích hơn đến người 

có ít thành tích hơn. Trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực 

hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 7 của quy chế này.  

Thành tích đã đạt được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần này 

thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần sau.  

3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.  

4. Cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương, cơ quan được xác định có 

01 người được nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc. Tỷ lệ công 

chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 
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trong mỗi năm không quá 10% tổng số công chức, viên chức trong danh sách trả 

lương của cơ quan, đơn vị. 

5. Đến hết Quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lương trước 

thời hạn, nếu cơ quan không thực hiện hết số người trong tỷ lệ được nâng bậc 

lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (kể cả số người 

được cơ quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có) thì không được tính vào tỷ lệ 

nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm sau. 

Chƣơng II 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN 

Điều 4. Chế độ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

1. Công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn để nâng bậc lương thường xuyên 

theo quy định và đạt được các điều kiện sau thì được xét nâng một bậc lương 

trước thời hạn tối đa là 12 tháng: 

a) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm 

quyền quyết định công nhận bằng văn bản;  

b) Lương hiện hưởng chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc 

trong chức danh; 

c) Tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn 

còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.  

2. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo 

thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời 

gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào 

tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có 

yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của 

năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. 

3. Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả 

các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn 

trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại khoản 2 Điều này không 

được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau. 

Điều 5. Chế độ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với công chức, viên 

chức đã có thông báo nghỉ hƣu 

Công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ 

bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao và không vi phạm kỷ luật, chưa xếp bậc 

lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo 

nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng 
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bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời 

hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ. 

Trường hợp công chức, viên chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc 

lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa 

thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ 

hưu, thì công chức, viên chức được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương 

trước thời hạn nêu trên. 

Điều 6. Thời gian đƣợc nâng lƣơng trƣớc thời hạn  

1. Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức, viên chức 

đạt một trong các thành tích sau: 

a) Huân chương Lao động các hạng; 

b) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  

d) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;  

e) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

g) Có 02 sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận 

phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh; 

h) Có 01 sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận phạm 

vi ảnh hưởng cấp tỉnh và 01 năm được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 

i) Có từ 02 năm trở lên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, các 

năm còn lại được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; 

2. Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với công chức, viên chức 

đạt một trong các thành tích sau: 

a) Có 01 sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận phạm 

vi ảnh hưởng cấp tỉnh, các năm còn lại được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; 

b) Có 01 năm được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 01 năm được 

tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các năm 

còn lại được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; 

c) Có từ 02 năm trở lên được tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các năm còn lại được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. 

3. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với công chức, viên chức 

đạt một trong các thành tích sau: 
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a) Có 01 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, các năm còn lại được 

tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; 

b) Có 01 năm được tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh, các năm còn lại được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; 

c) Có 02 sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận phạm 

vi ảnh hưởng cơ sở. 

Điều 7. Thứ tự ƣu tiên xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

1. Ưu tiên theo thành tích đạt được: 

a) Huân chương Lao động các hạng; 

b) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

d) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; 

e) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; 

f) Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận phạm vi ảnh 

hưởng cấp tỉnh; 

g) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 

h) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. 

i) Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận phạm vi ảnh 

hưởng cơ sở; 

2. Nếu thành tích như nhau thì xét theo thứ tự ưu tiên sau: 

a) Công chức, viên chức cao tuổi, nếu không nâng bậc lương trước thời 

hạn kỳ này thì không còn điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn. 

b) Công chức, viên chức có thành tích xuất sắc nhưng chưa được xét để 

nâng bậc lương trước hạn ở kỳ trước do không còn chỉ tiêu. 

c) Công chức, viên chức là nữ. 

d) Công chức, viên chức có thời gian công tác lâu hơn, chưa được nâng 

bậc lương trước thời hạn lần nào. 

Chƣơng III 

QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ, THỜI ĐIỂM  

XÉT NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN 

Điều 8. Quy trình, thủ tục hồ sơ, thời điểm xét nâng lƣơng trƣớc thời hạn  

1. Thành lập Hội đồng nâng bậc lương 
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Hội đồng do Giám đốc Sở quyết định thành lập, trong đó Chủ tịch Hội 

đồng là Giám đốc Sở; Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Công đoàn; Thư ký 

Hội đồng là chuyên viên Văn phòng được giao công tác nâng lương; các thành 

viên còn lại là các Phó Giám đốc Sở, các Trưởng phòng và tương đương, Giám 

đốc các đơn vị sự nghiệp, Bí thư Đoàn thanh niên. 

Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn có trách nhiệm hướng dẫn và 

xem xét nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức của cơ quan 

theo quy định hiện hành. 

2. Quy trình xét 

Các phòng, đơn vị thực hiện rà soát, họp thống nhất đề xuất danh sách cá 

nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn, lập hồ sơ đề 

nghị gửi về Văn phòng trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp. 

Trước ngày 25/12 hàng năm, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn 

của Sở tiến hành họp xét (trên cơ sở danh sách và hồ sơ cá nhân đề nghị nâng 

bậc lương trước thời hạn của các phòng, đơn vị do Văn phòng tổng hợp và sắp 

xếp theo thứ tự ưu tiên). 

Căn cứ kết luận của Hội đồng, Văn phòng thông báo công khai danh sách 

những người dự kiến được nâng bậc lương trước thời hạn tới tất cả công chức, 

viên chức của cơ quan biết trong vòng 03 ngày làm việc trước khi trình cấp có 

thẩm quyền ký Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn. 

3. Thời điểm trình xét 

Trên cơ sở kết luận của Hội đồng, Văn phòng chuẩn bị hồ sơ trình cấp có 

thẩm quyền hồ sơ nâng lương trước thời hạn, cụ thể như sau: 

a) Đối với công chức, viên chức thuộc diện tỉnh quản lý hoặc thuộc thẩm 

quyền nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Nội vụ, hồ sơ đề nghị nâng bậc 

lương trước thời hạn gửi về Sở Nội vụ thẩm định trước 15/01 hàng năm để báo 

cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

b) Đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền nâng bậc lương trước 

thời hạn của Giám đốc Sở, hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn trình 

Giám đốc Sở trước 31/12 hàng năm để xem xét, quyết định. 

Điều 9. Thành phần hồ sơ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

1. Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị; 

2. Danh sách trích ngang của công chức, viên chức đề nghị xét nâng bậc 

lương trước thời hạn (theo mẫu phụ lục); 

3. Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn; 
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4. Bản sao quyết định nâng bậc lương gần nhất của công chức, viên chức; 

5. Bản sao quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền. 

6. Thông báo nghỉ hưu (trường hợp đề nghị nâng bậc lương trước hạn đối 

với công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu). 

 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

1. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm 

phổ biến công khai Quy chế này đến tất cả công chức, viên chức biết và thực hiện. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những 

nội dung không còn phù hợp, các phòng, đơn vị thuộc Sở phản ánh bằng văn 

bản về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định./. 
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S 

T 

T 

Họ và 

tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Chức 

vụ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngạch bậc lƣơng đang 

hƣởng 

Nâng bậc lƣơng thƣờng 

xuyên theo định kỳ 

Tháng … năm … 

Đề nghị nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn 

Thành tích cá 

nhân  

(tóm tắt các 

danh hiệu hoặc 

khen thưởng đạt 

được trong thời 

gian giữ ngạch, 

bậc lương) 

Nam Nữ 

Ngạch 

hoặc 

chức 

danh 

Bậc 
Hệ 

số 

Thời 

gian 

hƣởng 

Ngạch 

hoặc 

chức 

danh 

Bậc 
Hệ 

số 

Thời 

gian 

hƣởng 

Ngạch 

hoặc 

chức 

danh 

Bậc 
Hệ 

số 

Thời 

gian 

hƣởng 

                   

                   

                   

 

NGƢỜI LẬP BIỀU THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 


		hanhnd@dienbien.gov.vn
	2022-11-30T15:50:09+0700


		2022-11-30T16:00:20+0700


		2022-11-30T16:00:37+0700


		2022-11-30T16:01:02+0700


		2022-11-30T16:01:38+0700


		skhcn@dienbien.gov.vn
	2022-11-30T16:04:28+0700


		skhcn@dienbien.gov.vn
	2022-11-30T16:05:04+0700


		skhcn@dienbien.gov.vn
	2022-11-30T16:05:47+0700




